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ARTICLIES 

1. INTRODUCCló 

Autoctons i immigrants a Catalunya: 

dos processos de co-bilingüització I 

ALBERT BASTARDAS I BOADA 

Els fets socials i polítics ocorreguts a Catalunya en el transcurs de l'ac
tual segle han produ"it avui una situació sociolingüística enormement 
complexa. Per una banda, la població autoctona ha viscut un procés de 
minorització lingüística a causa de la seva pertinenc;a a un estat la polí
tica idiomatica del qual ha estat guiada per un objectiu uniformador, si
tuació que ha portat els nadius a una practica total de bilingüització en 
castella i, fins i tot, a casos de substitució lingüística intergeneracional. 
Per l'altra, i principalment entre 1950-75, grans masses d'immigrants pro
cedents d'altres terres no-catalanoparlants d'Espanya es van instaBar a 
Catalunya i van entrar en contacte amb la població autoctona, la qual 
cosa produí, en m ajor o menor grau, bilingüització d'algun tipus en catala. 

Catalunya ofereix avui, dones, dos processos d'adquisició d'un segon 
idioma present en l'entorn social, amb diferents causes i origens, pero d'ac
tual i constant interrelació mútua. Les tradicional s variables de la bilin
güització en castella de la població catalana -llengua del sistema esco
lar, deIs usos oficials, deIs mitjans de comunicació- es veuen ara 
ampliades també massivament amb el contacte directe amb multitud d'in
terlocutors, castellanoparlants en la mateixa Catalunya, fet que, molt 
probablement, repercuteix en un augment de la coHoquització d'aquest 
idioma per part de la població autoctona. Aquest mateix factor, pel con-

1. Aquest trebaIl ha estat possible gracies a un Ajut a la Recerca de la CIRIT 
de la Generalitat de Catalunya. 
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trari, incideix negativament en el procés de bilingüització en catala de la 
població d'origen immigrant, ja que, amb la major habitud de l'ús del 
castelIa que va adquirint la població autoctona, fins i tot en 1I0cs i per 
a funcions abans reservats exclusivament per al catala, disminueix amb 
tota probabilitat la potencia bilingüitzadora del context social. maxim 
factor d'integració lingüística d'anteriors migracions. 

Per altra banda, en la bibliografia tant catalana com internacional en
cara no són avui abundants els estudis sobre l'adquisició de segones lIen
gües presents en l'entorn extrafamiliar de l'individu, ja que la gran 
majoria de recerques en el terreny del bilingüisme o de l'aprenentatge 
de llengües se circumscriuen generalment al medi escolar. No obstant 
aixo, una creixent consciencia de la importancia del context social global 
de l'individu en la configuració de la seva competencia i comportament 
idiomatics avan<;a amb for<;a en els medis especialitzats. Contribueix pro
bablement a aixo el desenvolupament de la perspectiva socio lingüística i 
alhora el convenciment continuat del fracas de l'aprenentatge d'una se" 
gona lIengua com a materia escolar i, per contra, l'hit de l'adquisició d'un 

segon idioma viu en el medi social drcumdant. 
El present estudi s'emmarca, doncs, en aquesta tendencia d'analisi glo-

bal i empírica deIs processos de bilingüització social -és a dir, oposats 
a l'adquisició del segon idioma per via familiar- i té el proposit de con
tribuir en algun grau a l'aprofundiment de la comprensió teorica d'a
quest fenomen. Concretament, i en el marc de l'actual situació a Catalu
nya, tot partint de l'enorme importancia de l'etapa de socialització deIs 
individus en l'adquisició de la competencia lingüística i de les normes que 
en regularan l'ús, aquest treball es proposa: 

a) estudiar el context, la competencia i el comportament lingüístics 
deIs individus de 9 a 16 anys d'origen catala (oposat a origen im-

migrant); 

b) comparar aquests resultats amb els obtinguts pel conjunt d'origen 
immigrant present en el mateix indret i extreure'n les generalitats 

i les diferencies més importants; i 

c) deduir-ne les conseqüencies més interessants per a l'actual planífi
cació de fa situació sociolingüística a Catalunya. 

El context lingüístic és constituit per tots els instrumens emissors de 
missatges en llengua natural que circumden l'individu, tant provinent d'al
tres subjectes i adre<;ats o no a en mateix com deIs mitjans tecnologics 
de comunicació (Mackey, 1976; Elliot , 1981). El comportament lingüístic 
es refereix a l'ús comunicatiu real que faci l'individu de les seves capa
citats emissores en qualsevol idioma. La competencia, en canvi, queda 
definida com el conjunt de coneixements i capacitats que permeten a l'in-
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dividu la comprensió ijo l'emissió de missatges en qualsevol llenguatge 
natural. 
.. ~l .co~~:.m.t del ~ro~és de bilingüització -com qualsevol altre d'ad ui-

SIClO lmgUIStIca- es VISt des de la nostra pers t' . q . . pec Iva com una m teraccló 
entre les estructures ~nn~te~ de l'individu i el seu entorn Hngüístic (Du
lay, 1?82)., El. contex.t (]a SIgUI per via personal o tecnologica) tindra, doncs 
una mfluencla crucIal en la determinació del . .,..' l' '" t ' dI" .. . conelxement 1 de 1 actIvltat 
mgUIs lca e mdlvldu, Ja que fornira (o no) l' . . , d 1 11 .. . ocaslO per a 1 aprenentat-

ge e es engues 1 en regulara el seu ús. 
b l;~,model resul~t d'aquesta aproximació teorica, ja utili.tzat en el tre-

a aquest matelx autor sobre Llengua i immigració La 
ció immigrant 1 Cal' segona genera-

. ,. a a at . unya no-metropolitana -les xifres del ual ser-
::~ d umtat comparatIva amb les del present estudi- queda q resumit 

C O NTEXT 

DISTRIBUCIÓ DEMOGRAFICA INTERGRUPAL 
POLlTICA LINGülSTICA ESCOLAR 
NORMES D'tlS LINGOlSTIC INTRA 1 INTERGRUPAL 
POL1TICA LINGorSTICA EN ELS MITJANS DE COMUNICo 

EXPOSICIú LINGü lSTICA (EspectadorajInterpeHant) 

MEDI SOCIAL 
(barri, alumnes, 
activo recreat., 
colla d'amics) 

COMPORTAMENT 

LINGorSTIC 

ESCOLA 
(Llengua vehicular 
d 'mstrucció) 

MlTJANS DE 
COMUNICACIÓ 
(A.udio-visuals 
i escrits) 

COMPET:E.NCIA 
UNGorSTICA 

(Receptiva ijo Emissora) 
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Les dades de base que s'han utilitzat han estat les obtingudes ja e~ 
l'enquesta duta a terme per nosaltres durant els mesos de gener a abnl 
de 1984 en els centres escolars de Vilafranca del Penedes. Han esta; ~om-

P
letades arnés amb xifres sobre demografia residencial segons l. o.nge~ 

, , m mClpal 1 
deIs individus (catala o immigrant) extretes del darrer cens u 
amb noves observacions qualitatives sobre el terreny. 

Els instruments utilitzats en la recollida inicial de dades van ser el 
qüestionari sociolingüístic i els exercicis d'enumera~ió d~ .mots de tres 
minuts de durada (vegeu Bastardas, 1986). El qüestlOnan mtenta captar 
l'exposició lingüística -espectadora, en el cas deIs missatges que, se~t~~ 
pero que no els són directament adre¡;:ats, i interpeH~n.t, q,u~n 1 em~SSl? 
és produlda clarament per a ells- i el comporta~~nt ldl?~atlC deIs mdl
vidus en els diferents ambits de la seva vida quotldlana, alXl c?m l~s seves 
autoavaluacions sobre la competencia lingüística -receptiva 1 emlssora~ 
en les llenaües presents. Els exercicis de producció de mots es van reallt
zar tant pcl que fa al catala com al castella, amb un interval ~ínim d'una 
setmana entre la prova en un i altre idioma sobre un matelx tema. El.s 
centres d'interes seleccionats foren: «Els aliments i les begudes», «L~ CUl
na i el menjadoP>, «El carrep>, «L'escola», «Iocs, esports i distracclOns» 

i «El cos huma». 
Les dades lingüístiques van ser posteriorment traduldes .en coeficie~t~ 

de «bilingüitat» (predominancia lingüística), i ~'interferencla en catala, l 
en castella. El primer -la bilingüitat- pot oscülar entre + 1 (~catala) 
i _ 1 (+ castelIa) , on la posició O de l'escala representa el conelxement 
equilibrat de les dues llengües. La interferencia expressa. e~ p~rcentatge 
de mots pertanyents a l'aItra llengua trobats en els exerC1C1S d enumera-

ció lhica controlada. 
Moltes d'aquestes analisisestadístiques s'han realitzat sobre , el tot~l 

del grup enquesta (9-16 anys) i alhora sobre els tres sub-grups d edat/m
vell escolar: 9-10 anys / 4t. EGB, 12-13 / 7e. EGB, i 15-16 / 2n. BUP.FP-

2. LA BILINGúITZACIÓ DELS CATALAN S EN CASTELLA. 

Si més no a la Catalunya no-metropolitana, el procés d'adquisició i d'ú 
de la llengua castellana per part deIs catalan s .de~ ha~erex~eri:nenta~ e 
els darrers decennis importants canvis quantltatms 1 qualltatlUs. D un 
situació caracteritzada per una vehiculació del castella a través deIs mitjan. 
institucionals -escola, administració i mitjans de comunicació- s'ha pas 
sat a una aItra definida també per la presencia irnmediata i constant d'~ 
quest idioma en l'entoro socio-demografic quotidia. A causa deIs fets m l 
gratoris ocorreguts a Catalunya en aquesta segona meitat del segle XX 
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l'ús del castella en ambits i funcions privades no s'ha circumscrit ja no
més a la capital sinó que s'ha estes,en virtut de la irrupció de nova po
blació, sovint fins als pobles més llunyans del territorio La llengua caste
llana, en aquests indrets, ha deixat de ser només un codi de varietat 
formal del qual s'aprenia en més o menys grau a l'escola i era present en 
el medi a través de la premsa o d'altres mitjans de comunicació i d'algun 
funcionari o d'algun escas immigrat, per convertir-se en un idioma sentit 
i usat for¡;:a o molt sovint en l'entorn demografic, en els ambits menys 
formals. 

Prodults aquests can vis a nivell de la població de la Catalunya no-me
tropolitana, altres transformacions, ara precisament en el terreny deIs 
ambits institucionals o formals, s'han afegit a la realitat sOciolingüística. 
Aconseguit un nou Estatut d'Autonomia per a Catalunya i esdevingut el 
catala llengua cooficial, aquest idioma comen¡;:a a penetrar en les funcions 
públiques abans exclusives del castella. Així, la llengua catalana comen¡;:a 
a ser usada com a vehicle d'instrucció en el sistema educatiu, és present 
ara amb certa for¡;:a en l'ambit televisiu i també és utilitzada per les ins
titucions oficials. El tradicional esquemaanomenat sovint «diglossic», en 
que el castella era l'idioma «alt » (= funcions públiques) i el cataIa el 
«baix» (= funcions privades) va deixant cada dia més de ser realitat i la 
situació esdevé més complexa. En el marc actual, totes dues llengües són 
presents -tot i que de vegades en diferent grau- tant en ambits públics 
i formal s com en contextos privats i informals. 

Aquesta nova distribució de funcions pd que fa als idiomes presents 
a Catalunya sembla que puguin ten ir, en conseqüencia, algunes repercus
sions en la competencia i en els comportaments lingüístics -és a dir, en 
la globalitat del procés de bilingüització- deIs individus que la viuen, tant 
en els d'origen catala com immigrant. A continuació, i per tal com el cas 
del grup immigrant ha estat ja tractat per aquest mateix autor en dues 
publicacions recents (Bastardas, 1985 i 1986), ens ocuparem prioritariament 
de l'actual situació sociolingüística deIs catalans. En la segona part de 
l'article, pero, intentarem estudiar tots dos processos comparativament. 

2.1 La situació a Vilafranca del Penedes 

Com ja hem indicat en la introducció, aquest treball es basa en una única 
localitat -Vilafranca del Penedes- la qual ha estat estudiada extensiva
ment per tal d'aconseguir inferencies que, tot i no poder ser representa ti
ves del conjunt de la Catalunya no-metropolitana, ens iHuminin la com
prensió teorica de la dinamica de la situació global en aquesta tipo logia 
territorial. Per tal COm aquesta població ha estat també objecte d'estudi 
en les dues obres suara esmentades ens estalviarem aquí de donar en detall 
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moltes de les dades generals de la situació, tot i que hi inclourem les més barreja al seu barri de residencia, i d'acord amb les respostes deIs propis 
basiques i necessaries a fi que el lector pugui comprendre directament enquestats, un 39 % considera que, en aquest ambit, sent padar el castella 
aquest marc de referencia. , en igual grau que el catala i un 7 % més el castella que no pas el cata la, 

La població resident a Vilafranca del Penedes era el 1983 de 25.879 mentre que el 53 % restant afirma que la gent del seu voltant parla més 
habitants, deIs quals, segons els nostres calculs basats en el ce~s, a grans catala que castella (quadre 2). 
trets un 60 % era de primera llengua catalana i un 40 % de pnmera llen- Aquest grau, pero, de distribució deIs dos grups lingüístics no és sem
gua castellana. Les xifres estrictes de la població immigrant, segons el pre el mateix en totes les situacions d'interacció social. AOO, en l'escola, 
lloc de naixement, serien d'un 28,7 % en l'actualitat, passant per un 6,8 % el grau de contacte deIs catalans amb els castellanopadants es redueix. 
el 1930 i el 141% el 1950. En l'estrat de 9-16 anys - objecte de l'estudi- Mentre al barri eren el 80 % els catalans que vivien amb un 25-50 % d'im
els percentatg~s són, aproximadament segons el cens, d'un 42 % d'indivi- migants en el seu entorn, a l'aula escolar només es troben en aquesta si
dus deIs quals el pare i la mare són d 'origen catala, d'un 35. % amb els tuació el 39 % de catalans, i augmenta, en canvi, el nombre deIs que no
dos progenitors immigrants i d'un 23 % de fills de parelles mlxtes segons més conviuen amb un 0-25 % de castellaoparlants en el grup-classe (44 %) 
la seva procedencia. Lingüísticament, pero, hom podria establir en aques- (quadre 1). Quant a l'ús lingüístic en l'entorn deIs individus enquestats, 
ta secció de la població jove, un 55 % d 'individus de primera Uengua ca- aquesta situació dóna, segons llurs respostes, un més alt percentatge de 
talana, un 40 % de primera llengua castellana i un 5 %de bilingües fami- la resposta {( + catala que castella» (67 %) en comparació amb l'obtinguda 
liars (vg. Bastardas, 1986: 33-38). per aquesta mateixa possibilitat referida al barrí (53 %) (quadre 2). 

Aquestes dades inicials són ciares per definir una situació que jo no pot Aquest mateix fenomen de reducció de la presencia de castellanopar-
ser pas caracteritzada per un contacte de la població catalana amb el cas- lants respecte de la proporció existent en el barri de residencia es dóna 
tella només a través deIs mitjans o funcions institucionals. Després de les també, segons les nostres dades, en els altres ambits socials investigats. 
grans migracions castellanoparlants el bilingüisme deIs catalans ja ~o .és Així, en el cas de les activitats recreatives i del grup d'amics els percen
només qüestió d'una presencia exclusiva del castella en els usos pubhcs tatges de la resposta {( + catala que casteml» s'assemblen més als obtin
sinó que ha de ser vist també com una adaptació deIs autoctons a la pre- guts en el cas de l'ambit escolar que no pas en els del districte de residen
sencia de persones amb una altra llengua (Lieberson, 1970). AixÍ, el grau cia (quadre 2). Observem, dones, que un determinat grau de contacte demo
de competencia en castella deIs catalans ja no és tan soIs producte del grafic intergrupal en una mateixa zona territorial no és igual necessaria
seu ús exclusiu (o no) com a llengua vehicular a l'escola o com a idioma ment al grau de relació social real que es doni entre els conjunts lingüís
en que els catalans han estat alfabetitzats i que té un predomini en els tics en contacte. Ja sigui per causes de diferencia cultural o bé socio-eco
mitjansde comunicació, sinó que és també resultat de l'exposició deIs , nomica, els grups poden diferir, per exemple, en la selecció deIs centres 
autoctons -en més o menys grau- a la presencia deIs immigrants i a la escolars (públics vs. privats) o en }'assistencia a determinad es activitats 
seva convivencia quotidiana amb aquests. De fet, tots dos grans factors d'esbargiment, o poden simplement preferir triar les seves amistats d'en
-institucionals i demografics- entren en relació estreta i s'influeixen tre el seu propi grup més que de l'exogrup amb que estan en contacte, la 
mútuament, car tots eIs elements del context lingüístic estan ecologica- qual cosa produeix determinades composicions d'ambit que no reflectei
ment interrelacionats. xen exactament l'origen deIs individus presents en un determinat univers o 

Centrant-nos ja més concretament en els resultats de la nostra recerca 
estadística sobre la siuació de l'estrat de població de 9-16 anys d'edat, 
observem com aquestes dades ens confirmen la presencia del castella en 
l'entorn immediat i quotidia de la nova generació de catalans que residei
xen en les zones no-metropolitanes de Catalunya. Pel fet de la distribució 
residencial deIs individus d'origen immigrant, aquests joves catalans habi
ten molt majoritariament en districtes en que la població castellanopar
lant representa enre el 25 i el 50 % deIs ciutadans que hi viuen, i fins i 
tot un 15 % resideix en barris on els propis catalans estan en minoría 
demografica respecte deIs immigrants (quadre t). Fruit d'aquest grau de 

Donades aquestes condicions, els subjectes deIs grups en contacte tendi
ran a tenir una xarxa de relacions més intragrupal que no pas intergru.
pal, fet que tindra molt probablement conseqüencies per al grau d'inter
penetració deIs grups i per a la conservació deIs seus atributs culturals 
específics. 

. Pel q~e fa als impactes lingüístics que per via institucional rep el con
]unt autocton. les dades que hem obtingut sobre la llengua d'instrucció a 
l'~sc~la r~flecteixen amb claredat els canvis que sobre els usos lingüístics 
pubhcs s estan donant a Catalunya en els darrers anys. Tot i que l'escola 
continua avui encara transmetent el casteHa, d'una situació que no incloia 
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absolutament gens (si més no legalment) l'ús del cata la com a idioma 
vehicular s'ha passat -segons les dades de l'enquesta de Vilafranca- a 
un 72 % de catalans que afirmen que els mestres que tenen o han tingut 
els han parlat, durant la seva escolaritat, més en cataUt que no pas en 
castella. Igualment, les dad es sobre l'idioma en que van aprendre a llegir 
i a escriure confirmen aquest canvi: un 53 % ha fet ja l'ensenyament de la 
lecto-escriptura en el seu primer idioma (quadre 3). És fore;:a diMana, per 
tant, la tendencia a una disminució de la presencia del castella en el sis
tema escolar a mesura que hi avane;:a l'ús del catala. La situació existent, 
dones, per als catalans, de radical separació «diglossica» entre les funcions 
del castella i el catala, pel fet de l 'excIusió d'aquest darrer idioma de qual
sevol funció pública i institucional, va quedant progressivament alterada 
per les noves mesures governamentals en el marc de la nova situació polí
tica espanyola. 

Respecte de l'exposició lingüística que l'actual nova generació de cata
lans rep a través deIs mitjans de comunicació de masses, la situació en el 
moment de fer l'enquesta (primer trimestre de 1984, just abans del co
mene;:ament de les emissions de TV3) denota ja també can vis importants 
respecte de l 'etapa anterior, caracteritzada, en general, per la gairebé total 
absencia delcatala en aquest ambit. La presencia d'aquest idioma és, així, 
equilibrada respecte a la del castella en l'ambit deIs missatges escrits que 
arriben als individus d'origen catala (quadre 2). Una situació semblant s'ob
serva quant a la sintonització de programes de radio. El conjunt d'origen 
cataI.a divideix la seva atenció aproximadament igual cap a emissions en 
llengua castellana, situació que, si bé és un cIar canvi respecte de la situa
ció anterior, representa encara un important impacte del castella per als 
joves catalans del territori no-metropolita (quadre 4). Quant a la televisió, 
aquesta igualació de l'exposició lingüística entre el catala i el casteWt no 
s'havia prodult i els catalans veien encara molts més programes en cas
tella que no pas en el seu propi idioma (quadre 5). Pel que fa al cine, la 
desigualtat és igualment favorable al castelI.a de manera diMana. La pre
sencia del catala hi és, dones, molt mínima (quadre 6). 

En conjunt, el context lingüístic de la nova generació de catalans es 
caracteritza, a la Catalunya no-metropolitana, per una important presen
cia del castelI.a en el seu entorn social, a causa del contacte, si més no a 
través d'exposició espectadora, amb els individus de procedencia immi
grant que resideixen en els mateixos barris que els autoctons. Aquest grau 
d'encontre intergrupal al carrer sembla ser menor, pero, en ambits d'in
teracció més limitats, com ara a l'aula escolar o en el grup d'amics, per 
la qual cosa predomina, en general, l'exposició més al catala que al ca s
tella en la globalitat de les situacions. Pel que fa a les exposicions de 
dependencia institucionalitzada, predomina ja a l'escala l'ús del catala res
pecte al del castella en la funció vehicular i una meitat de la nova pobla-
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ció ha apres a llegir i a escriure en el seu propi idioma. En els mitjans 
de comunica ció de masses , els impactes del cataI.a i de! castella semblen 
trobar-se equilibrats en les comunicacions de base escrita i radiofonica. 
En canvi, en els d'estructura audio-visual -televisió i cinema- és cIar el 
desavantatge del catala respecte del castella (abans de TV3). El context 
global, doncs, d'aquesta nova genera ció «post-franquista» queda definit per 
un avene;: progressiu pero cIar del catala en el sistema escolar i alhora per 
una perpetuació d'un grau important de castella en el propi medi socio
demograflc i en els mitjans de comunicació. 

Canviarem ara la nostra aten ció del context al comportament, és a dir, 
de l'exposició a l'ús lingüístic, a les emissions produides pels mateixos 
individus enquestats. Oralment, no sembla que hi hagi grans diferencies 
en el comportament lingüístic deIs catalan s en els diferents a.mbits en que 
desenvolupen les seves activitats quotidianes. Entre un 71-78 % parlen, en 
general, més en catala que en castella en el conjunt de les seves interac
cions socials. Vol dir aixo, en conseqüencia, que entre un 20-30 % d'indi
vidus d'origen catala usen, com a mínim tant com el seu idioma propi, el 
castella en la seva vida quotidiana, i en esferes i situacions habitualment 
definides com a privades. Probablement és aquest també un canvi impor
tant respecte de la situació sociolingüística historica de la localitat enques
tada, situada en una zona tradicionalment de poca presencia del castella 
en les funcions no-públiques o no-institucionalitzades. Mentre, dones, la 
llengua castellana recula en altres ambits -com ara a l'escola- en les 
relacions de l'esfera privada (extrafamiliar) hi és usada per un nombre 
no menyspreable d'individus d'origen cata la (quadre 7). 

Pel que fa al comportament en el nivell escrit, la situació ha canviat 
a la inversa. D'una probable absencia total -per manca d'ensenyament a 
l'escola- de la llengua catalana en les funcions escrites, s'ha passat a un 
70 % de catalans que habitualment utilitzen més el seu idioma que no pas 
el castella per expressar-se per mitja de l'escriptura (quadre 7). Global
ment, doncs, trobem en la nova generació avene;: del catala en els usos es
crits i, per contra, estabilització de l'ús del castella al mateix nivell que 
el del cataUl en funcions de relació informal i no-jerarquitzada per part 
d'un tere;: aproximat de la població d'origen autocton. 

Si analitzem comparativament els resultats deIs quadres 2 (exposició 
espectadora), 3 (exposició interpeHant), i 7 (comportament lingüístic) po
dem observar com, de fet, aquest grau d'ús del castella per part deIs cata
lans en les activitats de la vida quotidina podria ser fins i tO! més 
alt, donada la mescIa de població d 'un i altre origen, especialment en l'am
bit del districte de residencia. Aixo fa pensar que o bé un nombre no 
menyspreable de castellanoparlants que viuen amb els catalans parlen en 
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cataHl a aquests darrers i, doncs, es fa la interacció en aquest idioma, o 
bé que les relacions habitual s del conjunt autocton tendeixen a ser de 
caire intragrupal més que no pas intergrupal, tot i la presencia important 
d'individus immigrants en l'entorn quotidia. Probablement, tots aquests 
dos fenomens es donen de forma parcial en el medi estudiat i provoquen 
aquestes diferencies en les xifres estadístiques. 

Com a resultat d'aquest context que els catalans experimenten en el 
període de socialització -d'imporHmcia crucial per a l'adquisició lin
güística, en especial abans de la pubertat- la totalitat del conjunt d'a
quest origen ha desenvolupat tant la competencia receptiva com emissora 
en casteml. Segons la seva propia avaluació d'aquesta darrera capacitat, 
un 41 % declara saber parlar «bé» el castella i un 58 % saber fer-ho «regu
lar)~ (quadre 8). D'acord amb les proves objectives a que foren sotmesos 
els individus enquestats (si bé van ser registrades per escrit), la mitjana 
resultant del conjunt cata la mosra un grau de coneixement del casteml 
paraHel al que hom té del catala. Pel que fa al grau d'interferencia lin
güística (= presencia d'elements d'un deIs codis en els exercicis realitzats 
en l'altre idioma) el conjunt catala presenta globalment més mescla del 
casteHa en el seucatala que no pas a l'inrevés, fet que sembla confirmar 
igualment l'encara importancia actual de la presencia del castellil a Cata
lunya (quadre 9). 

Malgrat, pero, aquesta bilingilització en casteIHt del conjunt d'origen 
catalil, les seves actituds lingüístiques són majorWtriament favorables a 
!'idioma propi. Semblen demostrar-ho si més no les respostes a les pre
guntes que indagaven les preferencies d'exposició lingüística escolar i d'ús 
habitual deIs dos codis presents (grau de «coHoquialització»). En ambdós 
casos, una majoría important del grup cataHl (82-85 %) afirma que prefe
riex el seu propi idioma i no el castella o una combinació de tots dos co
dis en la funció de llengua vehicular d'ensenyament i com a idioma en 
que se sent més comode per parlar (quadre 8). Tof sembla indicar, per 
tant, una continultat de la lleialtat cap a l'ús del cata la per part de la ma
joria d'aquest nou grup generacional, malgrat la perpetuació del bilingüis
me massiu deIs cataIans, d'un cert grau d'ús del casteIla en l'esfera de les 
relacions socials quotidianes i d'una presencia molt important d'aquest 
darrer idioma especialment en els mitjans de comunicació de masses. 
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Bis processos d'adquisició del castelUt per part deIs catalans i del cata-
1<1 per part deIs immigrants a Catalunya, en la seva formulació tradicional 
a la Catalunya no-metropolitana, representaven ben bé tipologies diferen
ciades i dinamiques diferents. Mentre en el cas de la població autoctona 
l'aprenentatge del castella es produla molt príncipaiment a través del sis
tema escolar, del qual constitula l'única llengua d'ensenyament, i deIs 
media de cada epoca, !'adquisició del catala tenia Uoc, en el cas deIs im
migrants de llengua castellana, únicament, en general, per mitja deIs 
contactes personals amb la població nadiua. EIs catalans, així, aprenien 
una varietat formal i estandard del castella, i, en canvi, els nouvinguts ad
quirien un niveH de catala coHoquial i no formal. La bilingüització deIs 
autoctons era producte d'una situació de manca de poder institucional 
autonom i d'una política lingüística de substitució, i la deIs immlgrants, 
de causes socio-economiques i d'adaptació a la presencia d'individus de 
llengua diferent com a conseqüencia d'una migració. 

Ocorreguts, pero, a Catalunya canvis de transcendental importancia, 
tant en els aspectes polítics de la situació com en les xifres demografiques 
i de la distribució de les migracions en el territori, veiem ara la realitat 
actual, a través de l'estudi del cas de Vilafranca del Penedes. 

Fruit de la proporció numerica deIs conjunts en contacte i de la dis
tribució de la seva residencia i de la seva activitat, els grups catala i im
migrat presenten algunes diferencies respecte de la composició demogra
fica deIs seus contextos. La gran majoria del grup catala habita en barris 
on els individus del seu mateix origen tendeixen a ser majoritaris. En 
canvi, en el conjunt d'origen immigrant, aixo només ocorre en el cas 
d'una mica menys de la meitat de la població. La resta d'aquest con
junt es troba immergida, doncs, en districtes en que la població autoc
tona tendeix a ser majoritaria. 19ualment, en l'ambit escolar les composi
cions deIs contextos canvien segons un o altre grupo També en aquest cas 
el grup catala es traba en situacions en que els seus membres són majo
ritaris a l'aula escolar, mentre que, en aquesta mateixa situació pero a la 
inversa només s'hi traba una mica més de la meitat deIs individus d'ori
gen immigrant (quadre 1). El grup d'ascend~mcia catalana es troba, per 
tant, més sovint en ambits en que és majoritarí que no pas el grup immi
grat. Aquest darrer observa una major dispersió residencial, fet que, si 
més no en teoría, hauría de produir -si prenguéssim només en compte 
les variables de la distribució deIs grups en contacte en l'habitat- un 
més aH índex de bilingüització en aquest conjunt que no pas en el catala. 

Aquestes diferencies en la composició deIs entorns entre els dos grups 
en contacte, tenen, pero, una clara excepció en la colla habitual d'amics. 
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En aquesta esfera social, tots dos conjunts es troben en una situació sem
blant, definida pel fet que una majoria important deIs individus de c~da 
un deIs origens tendeixen a relacionar-se amb colles formades per subJec
tes del mateix grup lingilistic (quadre 2). Cada un deIs conjunts en con
tacte, dones, malgrat viure en espais socials compartits, sembla tendi:: ~ 
preferir la relació intragrupal que no pas intergrupal en aquelles actlvl
tats en que hom pot seleccionar els individus amb qui es trobara, fenomen 
no gens estrany, d'altra banda, d'acord amb altres casos internacionaIs 
estudiats. 

Pel que fa a les comuicacions de dependencia institucional i no exclu
sivament demografica, el grup d'origen catala s'exposa forc;a majoritaria
ment ja a un sistema escolar en el qual la llengua vehicular habitualment 
usada és més la catalana que no pas la castellana, mentre que en el grup 
immigrat, en canvi, els que experimenten aquesta mateixa proporció en 
relació amb el seu primer idioma no arriben a la meitat. Tot i que tots 
dos codis són presents en més o menys grau avui a l'escola, el grup catala 
tendeix, dones, més que no pas el grup immigrat, a trobar-se la seva pri
mera llengua usada com a codi d'instrucció. En canvi, pero, quant a l'a
prenentatge de la lectura i l'escriptura només una meitat del conjunt 
autocton ha adquirit aquesta habilitat a través del seu primer idioma, men
tre que el conjunt exogen ho ha fet en la seva practica totalitat en cas
tella (quadre 3). Molt probablement, aquesta contradicció té una explicació 
historica de caire temporal, si pensem que la introducció del cataIa en 
el sistema escolar és encara recent i ha estat feta (o s'esta fent) de forma 
progressiva, per la qual cosa, tot i que en aquests darrers anys hagi po
gut avanc;ar l'ensenyament en aquest idioma, l'adquisició de la lecto
escriptura s'havía possiblement realitzat, per a molts autOctons, encara en 
castella. 

Respecte de l'exposició lingüística a través deIs mitjans de comunica
ció de masses, en els de suport escrit (premsa, llibres, etc.), s'hi troben 
diferencies importants entre un i altre grupo Així, els immigrants llegeixen 
molt més en castella que no ho fan els catalan s en cataIa (quadre 2). Sem
blantment, el conjunt exogen tendeix a sintonitzar més soviñt emissores 
de radio en castella que no pas en catala, fet que també ocorre així, en 
el mateix sentit, en el grup autocton, tot i que amb menys diferencia entre 
les recepcions en un i altre idioma (quadre 4). La mateixa situació es re
peteix també -per bé que més augmentada per la major freqüencia d 'ex
posició al mitja audio-visual- en el cas de la televisió, en que el castella 
és molt predominant en les sintonitzacions deIs dos grups (cal tenir en 
compte, pero, que l'enquesta es refereix just al moment abans de comen
c;ar TV3) (quadre 5). En el cinema, la situació és també semblant, és a 
dir de clar predomini del castella en les exposicions tant deIs autoctons 
com deIs immigrats (quadre 6). Aquests ambits de comunicacions consti-
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tillen clarament el 1984 més factors de bilingüització de la població d'as
cendencia catalana en castella que no pas de bilingüització deIs individus 
irnmigrats en catala. Possiblement, l'aparició d'un canal permanent en 
catala ha modificat aquests resultats en l'actualitat, tot i que, globalment, 
continua essent clar el predomini del castella per damunt del catala si 
més no en l'oferta deIs media a Catalunya. 

En resum, quant a context lingüístic de base demografica, el grup d'ori
gen immígrant sembla estar, en principi, en situació de rebre -si més 
no a nivell receptiu- més bilingüització en cataUl que no pas el conjunt 
autocton en castella, en aquest unívers local estudiat. El relatiu inferior 
nombre i la distribució residencial, més mesclada, de bona part del g:rup 
exogen respecte a la situació de la majoria deIs individus d'origen nadiu, 
aixÍ ho semblaria provocar. Cal, pero, no oblidar tampoc els importants 
percentatges d'individus d'origen immigrant que formen espais socials on 
són ells majoritaris -en alguns barris i a l'aula escolar- i que, per raó 
d'aquest context, sentiran poca pressió per a la bilingüització en catala. 
D'igual manera, i si es confirma l'actual tendencia de predomini de la 
llengua catalana com a codi vehicular de l'ensenyament, aquest ambit afa
vorira també més la bilingüització deIs immigrats que no la deIs autOc
tons, tot i que també intervindra en la d'aquests darrers pel fet d'usar 
el castella en algunes materies i de tenir-Io com a assignatura. En canvi, 
pel que fa referencia als mitjans de comunicació, sembla que aquests 
contribuiran forc;a més a bilingüitzar els catalans que no pas els immi
grats, si ens atenim a la proporció d'oferta existent en un i altre codi i 
al fet de l'alta probabilitat que moIts individus tendeixin a la sintonitza
ció de programes basant-se en altres criteris diferents del de la llengua 
en que aquells siguin emesos. 

Deixem ara la comparació del context -allo a que l'individu s'exposa
i passem a la del comportament lingüÍstic -allo que l'individu fa . En 
aquest nivell, tots dos grups en contacte tendeixen, en general, a l'ús ma
joritari del seu primer idioma en les diverses interaccions socials, cosa, 
pero, que és més constant en el cas deIs catalan s que en el deIs immi
grats. Amb excepció aproximadament d'un quart del total del conjunt, els 
autOctons de l'estrat generacional estudiat declaren usar més la seva pri
mera llengua que no pas la segona en la generalitat deIs seus ambits 
d'activitat social, mentre que en el cas deIs immigrats aquest comporta
ment, igualment general, es veu redu'it en l'ambit de les activitats d'esbar
giment i en les relacions amb els mestres. Malgrat, dones, trobar-se en 
un context global d'inferioritat numerica -per bé que certament cada día 
menys acusada- i d'important barreja social amb la població autoctona, 
l'estrat generacional d'origen immigrant usa, en general, el castella tant 
com els seus companys d'origen autocton empren el catala, llevat de quan 
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la sítuació depen de decisió institucional (el professorat de l'escola o de 
!'institut) i de quan hi esta relacionada (ús escrít) , o de quan la participa
ció del conjunt immigrat és for9a baixa, com ocorre en el cas de les activi
tats recreatives (quadre 7). L'actual situació permet, per tant, en grau 
for9a igual, a la majoria deIs dos conjunts lingilistics d'utilitzar més el 
seu primer codi que el segon, si bé el conjunt immigrant sembla presen
tar algunes restriccions, en determinades situacions de molt clara preemi
nencia del catala. Factors com ara la tendencia a relacionar-se amb indivi
dus del mateix grup cultural tot i estar en contacte amb subjectes d'un 
altre conjunt, el cert grau de segregació residencial i escolar existent entre 
els grups, i la possibilitat de comunicar-se en el primer idioma fins i tot 
amb els individus de l'altre origen -norma for9a general entre els adults, 
en el cas del castella- donada també la seva bilingüització, semblarien 
explicar aquests resultats . 

Com a conseqüencia del context i del comportament lingilistics que 
hem anat descrivint i comentant, tots dos estrats generacionals han adqui
rit, com a mínim, una notable competencia «receptiva» de !'idioma de 
l'altre grup, és a dir, els catalans entenen sense dificultats el castella i els 
immigrats el catala. On sembla haver-hi algunes diferencies, pero, és en 
el niveIl de les habilitats emissores. Així, i d 'acord amb les seves respos
tes autoavaluatives, el conjunt d'origen autocton sap parlar més el cas
teIla que no pas el grup immigrat el cataIa (quadre 8). Un resultat sem
blant donen les proves objectives d'enumeració lexica (obtingudes, pero, 
a través de recoHecció escrita, la qual cosa pot no reflectir exactament el 
nivell oral). Segons aquests exercicis, mentre el grup catala mostra --com 
a mitjana global- l'adquisició de competencia en casteIla al mateix nivell 
que l'obtinguda per al seu propi primer idioma, en el cas del conjunt im
migrat el seu coneixement del catala és inferior al que té del casteWI.. Un 
altre indicador d'aquesta asimetria en les compettmcies lingüístiques deIs 
conjunts estudiats, és la mesura del grau d'interferencia d'un idioma en 
les emissions produides en l'altre. Els resultats d'aquest índex assenyalen 
igualment un més alt grau d'interferencia en el catala deIs immigrants que 
no pas en el castella deIs autoctons, la qual cosa pot perfectament inter
pretar-se com una major habilitat en el segon idioma per part deIs nadius 
en comparació a la deIs immigrats (quadre 9). 

Malgrat aquestes possibles diferencies de competencia entre els dos 
conjunts estudiats, les seves respostes no són tan distintes quan se'ls pre
gunta amb quina llengua s'expressen més bé. En aquest cas tots dos grups 
afirmen majoritariament, i en percentatges molt semblants, que l'idioma 
que els va més bé per parlar és l'adquirit en primer lloc, és a dir, el cata
la per als autoctons i el castelIa per als immigrats. En canvi, sí que es 
registren diferencies a l'hora d'indicar les preferencies quant a llengua 
vehicular de l'ensenyament. En aquest cas, i tot i que la resposta majori-
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taria és també favorable al primer idioma de cada grup, el conjunt autOc
ton respon amb més contundencia a favor del cata la que no pas el d'origen 
immigrant a favor del casteIla (quadre 8). Des del nostre punt de vista, 
sembla veure-s 'hi aquí una qüestió més d'actitud que no pas de nivell de 
competencia -en el cas del conjunt nadiu- donada la historia de la seva 
escolarització, especialment en el moment inicial, marcada pel contacte 
habitual amb el castelIa. El fet que, en el cas del grup d'origen immigrat, 
una part no menyspreable d'aquest no es decanti exclusivament pel cas
tella com a llengua vehicular preferida, sembla indicar una diferent viven
cia de la situació, en tot cas menys «emocional» i identificativa respecte 
de la llengua propia que en el cas del grup autóctono 

Hi ha, finalment, un altre aspecte en el qual el conjunt autocton i l'im
migrat difereixen. Es tracta del grau en que els seus individus responen 
en el seu comportament lingüístic al context determinat en que es troben . 
En una situació de coexistencia de grups de distinta llengua és fonamen
tal saber quin grup adequa més els seus missatges lingüístics a la presen
cia d 'un o altre codi en els entorns socials on es mou. És a dir, donat que 
la societat és bilingüe per la presencia de dos grups diferents en un ma
teix territori i en una mateixa estructura social global, ¿quin deIs conjunts 
en contacte usa més al Ilengua de l'altre (= s'adequa a la composició deIs 
ambits)? En el cas que estem analitzant, els resultats de les correlacions 
estadístiques (quadre 11) entre principalment l'exposició lingüística espec
tadora (= composició ling. deIs .ambits) global i elcomportament lin
giiístic també global, semblen indicar la tendencia del grup autOcton a 
adaptar-se més a la composició grupal del seu context que no pas el grup 
immigrant. Vol dir aixo que en una situació formada per catalanoparlants 
i per castellanoparlants els autoctons tendiran més a utilitzar catala i cas
tella en aquest entorn que no pas els immigrants, els quals, doncs, conti
nuaran usant simplement el seu primer idioma. 

Aquests resultats globals respecte de l'ús lingilistic intergrupal sell
bIen concordar, doncs, amb els de la competencia, segons els quals els 
membres del grup autocton haurien desenvolupat , més que no pas els del 
conjunt immigrant, la competencia del seu segon idioma en el pla emis
sor. Mentre els catalans han desenrotllat i practicat els mecanismes d'ex
pressió en casteIla a través del seu ús - a l'escola, inicialment, o en les 
mteraccions socials en altres ambits- sefilbla que bona part del conjunt 
immigrant no utilitza el codi del grup autocton gairebé mai (vg. Bastar
das, 1986). Els nostres mateixos resultats, quan són descompostos per 
edats, fan pensar, pero, que aquesta és també una situació en perlode de 
transformació. Així, mentre l'adaptació lingüística a l context és clarament 
divergent entre catalan s i immigrats en el subgrup de 15-16 anys d'edat, 
no ho és pas tant en els més inferiors, element que pot indicar una major 
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utilització del catala en els contextos apropiats per part del conjunt exo
gen, a mesura que s'hagi anat exposant, des deIs primers anys, a les noves 
condicions de l'ambit escolar (quadre 11). 

De fet, aquest estat de coses -ús del castella per part deIs catalans i 
no-utilització del catala per part deIs immigrants- és prou logic si pensem 
en les condicions historiques en que va produir-se el contacte entre els 
dos grups. En una epoca de total prescripció del catala del sistema esco
lar, aquest factor va representar per a la població autoctona la bilingüitza
ció massiva en castelIa, idioma una varietat del qual parlaven els immi
grants monolingües que van arribar a Catalunya en aquesta segona meitat 
del segle XX. Era, doncs, del tot logic preveure -si altres factors d'acti
tud etnica no provocaven que els autoctons es neguessin totalment a usar 
l'idioma deIs immigrants- que les comunicacions entre uns i altres ten
dirien a produir-se en el codi que més facilités la comprensió, en aquell 
moment, evidentment el castella. Establert aquest comportament, es con
vertí en norma social rebuda per les noves generacions, els membres de 
les quals poden tendir a perpetuar-lo encara que les condicions inicials de 
l'encontre intergrupal hagin ja canviat en aspectes importants. Les dades 
examinades semblen indicar, almenys en la localitat enquestada, una pro
gressió cap a l'ús del catala per part deIs nous individus d'origen immi
granten les seves comunicacions amb els autoctons. Aixo no obstant, i 
donada la bilingüització paraHela i més consolidada del conjunt catala, 
l'ús emissor del seu segon idioma per part deIs immigrats de nova gene
ració per trobar-se -com ja esta passant- amb la barrera de la propia 
norma deIs autOctons de parlar-los en castella, tot assumint l'habit rebut 
deIs adults que protagonizaren el contacte inicial. 

EIs processos de co-bilingüització en el marc d'un mateix territori i 
i d'una mateixa estructura social, com els que hem anat descrivint al llarg 
d'aquest treball, s'interrelacionen i s'influeixen mútuament, en especial 
durant l'etapa de la socialització primaria deIs individus. A un més gran 
ús, desenvolupament i coHoquialització del castella per part deIs catalans 
pot correspondre una menor utilització i practica del catala per part deIs 
immigrants, car podent-se comunicar sense dificultats amb els autoctons, 
la necessitat de la utilització del codi d'aquests darrers queda enorme
ment redulda. Així, la competencia receptiva en catala ha estat adquirida 
per la totalitat del conjunt d'origen irnmigrat gracies molt probablement 
al contacte -encara que sigui només a través de l'observació- amb 
la població autOctona, a la similitud deIs dos codis i a l'aprofitament de 
la propia experiencia social, la qual facilita l'aprehensió deIs significats. 
L'habilitat emissora, en canvi, en absencia de la necessitat d'ús habitual, 
ha restat sense practica o aquesta ha arribat tard, i ha tendit, en general, 
a quedar més subdesenvolupada que la que la població d'origen autocton 
té respecte del castella (vg. Bastardas, 1986: 59-70). 
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4. CONCLUSIONS 1 PERSPECTIVES 

Per a la nova generació del conjunt d'origen autOcton, el castella ha 
estat menys present a l'escola que en el cas deIs seus pares, per tal com 
l'ús del catala en tant que idioma vehicular ha avan~t fon;a en aquest 
ambit. Tot i aixo, encara la meitat d'aquest grup ha fet l'aprenentatge de 
la lectura i l'escriptura en castella i no en el seu primer idioma. Si el grau, 
pero, de pressió de l'idioma no-autocton ha anat disminuint en el medi 
escolar, en canvi s'ha anat perpetuant en l'entom social, on, encara que 
domini demograficamet el conjunt d'origen catala, l'ús de la llengua cas
tellana -tot i que de forma minoritaria- hi és present de forma persis
tent a través de la presencia del conjunt d'origen inunigrant. Al costat d'a
quests dos punts de contacte, els mitjans de comunica ció de masses, es
crits i, especialment, audio-visuals -televisió, vídeo i cinema- continuen 
vehiculant de forma predominant la llengua exogena damunt de la pobla
ció autoctona. Aixo no obstant, malgrat la continuació d'aquesta presencia 
important del castella en el conext del conjunt nadiu, aquest tendeix clara
ment a usar, en general, més el catala que no pas aquest segon idioma en 
la globalitat de les seves interaccions socials habituals. La totalitat d'a
questa situació ha donat als catalans, en conjunt, una competencia fon;a 
equilibrada en els dos idiomes, tot i que es decanten majoritariament per 
l'ús del seu primer codi. 

Comparant els dos processos d'adquisició de llengües segones que 
tenen lloc actualment a Catalunya -i més concretament, a la localitat in
vestigada- podem observar com el grup autocton té més facilitats, global
ment parlant, per bilingilitzar-se en castella que no pas el conjunt d'origen 
immigrant per fer-ho en catala. Així, el grup d'origen catala, es troba amb 
el castella, encara que de forma minoritaria, en la quasi totalitat deIs seus 
ambits socials, a l'escola -on la meitat deis individus d'aquest origen ha 
adquirit la lecto-escriptura en castella- i amb molta for~a -encara que 
sigui en aquest cas només a nivell receptiu- en els mitjans de comuni
cació de masses. El grup d'origen immigrant també es troba amb el catala 
en més o menys grau en els seus ambits social s i a l'escola -on va igua
lant el castella com a idioma vehicular-, pero, en canvi, ha apres molt 
majoritariament a llegir i a escriure en el seu primer idioma i rep en poc 
grau el catalli a través deIs mitjans de comunicació. Allo, pero, potser 
més diferent en un i altre grup és la norma que regula les seves interco
municacions. Mentre els catalans tendeixen majoritariament a usar el 
castella per conversar amb els immigrants, aquests, congruentment, s'in
clinen només molt minoritariament per la utilització del catala per parlar 
amb els autoctons, la qual cosa redueix molt notablement els efectes lin
güístics de la majoria demografica catalana. Així, mentre els autOctons 
desenvolupen les habilitats receptives i emissores en els dos idiomes, els 
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immigrats no arriben a practicar gaire la comunicació en catala en l'en
torn social i es queden en un estadi de desconfian<;:a respecte de la seva 
competencia emissora en aquesta llengua, situació que afavoreix alhora 
la perpetuació de la vigent norma intergrupa] a favor del castella. 

En l'arrel d'aquest problema sembla tenir-hi, doncs, una responsabi
litat especial el sistema escolar, en combinació amb I'evolució psicobio
logica de l'individu. La bilingilització més equilibrada del conjunt autoc
ton i el seu desenvolupament fluid de la capacitat emissora en el segon 
idioma, en contrast amb els resultats menys favorables quant al cataUl. en 
el grup d'origen immigrant, fa pensar que la participació del conjunt au
tocton a l'inici de la seva vida escolar en un sistema educatiu que funcio
nava plenament en el seu segon idioma i, fins i tot, l'adquisició de la lecto
escriptura en aquesta segona llengua per una meitat de catalans, van tenir 
com a resultat el desenvolupament d'una amplia competencia -especial
ment emissora- en castella. L'escola, dones, en crear un ambit social que 
funciona en un idioma diferent del de la llar -tot i que és present en el 
context- participa en el procés de bilingüització no solament transme
tent la "arietat oral més formal i l'escrita d'aquesta llengua, sinó alhora 
com a accionadora de la practica productiva en aquest codi, procés que 
té lloc, d 'altra banda, en una etapa individual for<;:a optima per a aquests 
<lprenentatges, que fa que aquesta dinamica no topi amb les dificultats 
que podrien sorgir si aixo es produís quan els subjectes fossin d'edat més 
avan<;:ada. Mentre el grup d'ascendencia autoctona va exposar-se a aquest 
tipus d'influencies des de l'entrada en el sistema escolar, i va ser poste
riorment quan el catala s'hi va anar introduint de manera progressiva, el 
conjunt d'origen immigrant va experimentar aquests canvis en el sistema 
educatiu quan molts deIs enquestats ja s'acostaven als 10 anys, fet que, 
segons els especialistes, sembla tenir influencia considerable en la menor 
o major facilitat d'adquisició lingüística (vg. Dulay, 1982). De fet, i d'acord 
amb les nostres dades, un nombre important d'individus del conjunt im
migrant es troba encara en situacions en que l'idioma d'ensenyament no 
és pas majoritariament el catala, fet que, molt probablement, repercuteix 
en el desenrotllament o no de -les seves capacitats comunicatives en aquest 
idioma. 

Amb tota seguretat, la influencia deIs usos lingüístics del sistema es
colar arriba també fins al punt de mantenir o de canviar les normes d'ús 
intergrupals. A part que, en el món adult, la norma favorable a la utilit
zació del castella fos prevalent, l'escola sembla haver tingut un paper deci
siu en la configuració de la situació que estem analitzant, pel fet de la seva 
intervenció com a accionadora de la practica emissora i com a model de 
normes d'ús. Així, mentre els individus d'origen autocton es veien estimu
lats a parlar en castella amb els mestres i, per tant, a utilitzar realment 
en la comunica ció la competencia que anaven adquirint -o que ja havien 
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obtingut a través del context social i deIs mitjans de comunicaci6- del 
castella, els subjectes del conjunt immigrant no eren, en general, sol·lici
tats de fer el mateix en catam, sinó que, arnés, veien refor<;:at el seu com
portament d'usar el castella per parlar amb tothom, ja fos autocton o 
immigrant, amb la qual cosa desapareixia qualsevol motivació i norma 
d'utilitzar el cataHl. en el seu context social. La possibilitat de coHoquia
lització del catala per part deIs immigrants quedava, dones, impedida i 
només hi arribaven els individus -més aviat pocs- que o bé es trobaven 
en una situació d'alt predomini cataHl. en algun ambit i ells mateixos sen
tien la necessitat de no actuar diferentment en aquellentorn, o aquells que 
es veien exposats a un ús majoritari del catala com a codi instrumental 
de la instrucció escolar, factor~ , que molt sovint, anaven tots dos l~igats. 

L'escola i I'edat deIs individus es manifesten, per tant, com UIla varia
ble extremadament important de l'evolució futura deIs dos processos de 
bilingüització comparats. Si hom vol avan<;:ar cap a una situ3ció dc bUin
güismc més equilibrat en el conjunt d'origen immigrant en la Catalunya 
no-metropolitana sembla imprescindible una utilització de la llengua cata
lana com a vehicular de l'ensenyament -si es vol, al costat de la caste
llana- des de la mateixa entrada deIs individus en el sistema educatiu. 
Donada la situació del context social, que no facilit a pas gaire el desenvo
lupament emissor del catala per part deIs individus d'origen immigrant, 
l'escota adquireix una importancia enorme per la possibilitat que té de 
fer possible la utilització comunicativa practica del catala, condició essen
cial de l'exit del procés de plena adquisició de !'idioma autocton pel con
junt exogen. 

Una presencia de la llengua catalana com a instrumental en l'escola, 
podria entrar en interrelació amb el context social, i, donada la mesc1a 
residencial de la població deIs dos conjunts -tot i un nombre important 
cl'immigrants que habiten en barris on ells són majoritaris-, potenciar 
un major ús del cata la en les integracions quotidianes deIs dos grups lin
güístics , amb la qual cosa podria, possiblemcnt, anar-se substituint, en
cara que fos intergeneracionalment, la norma intergrupal a favor del cas
tella, avui predominant a Catalunya. De fet, aquest sembla ser un deIs 
punts més decisius de I'evolució de la dinamica de l'actual situació de con
tacte lingüístico Depen del codi utilitzat en les relacions intergrupals que 
sigui un grup el que vagi assimilant a l'altre o a l'inrevés. La norma inter
grupal té, juntament amb les xifres de natalitat de cada conjunt, con se
qüencies ecologiques d'enorme transcendencia per a la continultat, exten
sió o minorització deIs grups de llengua diferent, en especial a través de 
la determinació de l'ús lingüístic de les noves parelles de composició mix
ta, és a dir, un component d 'origen autocton i un altre de procedencia hu
migrant. Dependra, en gran part, del codi que transmetin aquests indivi
dus a la proxima generació, que els grups lingüístics en contacte canviin 
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o mantinguin les seves proporcions, factor de gran influencia sobre la 
direcció futura de la situació a nivell global. 

És evident, pero, que, tot i la seva importancia, no són només l'escola 
i el context en que es troben els individus durant la seva socialització pri
maria -etapa que hem volgut tractar en aquest estudi- els elements que 
decideixen l'evolució d'una situació de contacte de grups lingüístics dife
rents. EIs individus que hem analitzat creixeran i es trobaran enfront d'un 
repte d'enorme importancia per a la seva vida: el món laboral i económico 
La necessitat de «guanyar-se la vida» entrara dins de les avaluacions glo
bals que facin de la seva realitat i tindra, amb tota probabilitat, també 
conseqüencies lingüístiques. El món economico-laboral, pel fet d'influir en 
una de les necessitats basiques de l'ésser huma -la de la supervivencia 
material- exerceix una gran fon;a sobre l'individu i el pot determinar en 
molts aspectes. Quant a l'ús lingüístic, les disposicions -o habituds- in
ternes de l'empresa o institució, els missatges externs, els coneixe
ments que demani als empleats, les altres persones que hi participin, etc., 
tindran impactes importants damunt deIs coneixement i deIs comporta
ments lingüístics de l'individu i, alhora, els de l'individu damunt del con
text en que es trobara. Amb tota probabi1itat pot ser aquesta una altra 
etapa que intervindra decididament en la configuració de la realitat estu
diada, i que la modificara o la consolidara. La repercussió, dones, d'aquest 
estrat generacional en la situació sociolingüística estudiada no és encara 
fixada i pot evolucionar cap a configuracions distintes o consolidar-se en 
l'estat actual. 

Una planificació sociolingüísfica a la Catalunya d'avui, que té per ob
jecte, en aquest moment, una bilingüització general de tota la societat cata
lana -tant d'origen autocton com d'origen immigrant- a fi de fer avan
<;:ar i consolidar la recuperació global de l'idioma autocton, ha de tenir 
com a prioritat essencial d'intervenir sobre els determinants de l'adquisi
ció i de l'ús de les llengües. Raura de tenir, dones, com una de les seves 
línies basiques la consecució d'un model lingüístic al sistema educatiu que, 
a partir de la introducció del segon codi en la vida de l'individu des dél 
mateix inid de l'etapa escolar, n'aconsegueixi, en especial per al 
grup d'origen immigrant, menys afavorit, una competencia emissora fluida 
i agil que els permeti comunicar-se en catala amb la població autüctona, 
de la mateixa manera que ara els individus d'aquest darrer origen ho fan 
en castella amb ells. 19ualment, una segona gran línia ha de ser la d'arri
bar, com a mínim, en l'actual etapa, a equilibrar l'oferta deIs mitjans de 
comunica ció de masses en les dues llengües, objectiu que necessita una 
actuació decidida, agil i viva per part de les autoritats i deIs representants 
polítics catalans, per tal com la preeminencia d'un deIs codis en aquest 
ambit pot tenir conseqüencies importants per a l'avaluació del «status» 
d'un i altre idioma per part de tots els parlants. Finalment, una altra de 
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les grans preocupacions de l'actuació governamental en planificació socio
lingüística hauria de ser el món de l'activitat economico-laboral, esfera, 
com hem indicat, altament decisiva i influent en els processos de llengües 
en contacte, per tal com els seus usos lingüístics determinen, en gran 
part, el valor utilitari i de prestigi de les llengües i intervenen, amb tota 
probabilitat. en el manteniment o en la substitució lingüístics intergene
racional s, mecanisme fonamental de la conserva ció o desaparició deIs idio
mes. 
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QUADRE 2 

EXPOSICIO LINGü1STICA ESPECTADORA EN DIFERENTS AMBITS 

CATALANS IMMIGRANTS 

No hi van o No hi van o 
A MBIT N.C. + Cata/a Cat./Casl. + Castella N.C. + CataLa Cat./Cast. + Castelld <:) 

o 
(/) 

Barri "é 
¡Q 

% 0,56 39,32 9,82 52,15 37,42 
o 

53,37 6,74 0,61 (') 
m 

n 1 95 70 12 1 16 85 61 (/) 
(/) 

o 

Escola 
(/) 

" (alumnes) m 

% 0,56 67,41 22,47 9,55 20,24 38,04 41,72 
(') 
o 

n 1 120 40 17 33 62 68 
a, 
H 
r" 
H 

Activitats z 
el 

recrea ti ves c: 
>-< 

% 10,11 75,28 12,92 1,68 29,45 30,06 21,47 19,02 
..., 
N 

18 134 23 3 48 49 35 31 
» 

n (') 
>-< e 

Colla d'amics 
% 14,04 67,98 12,36 5,62 7,36 9,82 14,72 68,10 
n 25 121 22 10 12 16 24 111 

Lectures 
% 23,60 51,12 25,28 2,45 2,45 29,45 65,64 
n 42 91 45 4 4 48 107 

N 
\O 



QUADRE 3 w o 

EXPOSIClú LINGD1STICA INTERPEL.LANT EN DIFERENTS AMBITS 

CATALANS lMMIGRANTS 

No hi van o No hi van o 
A MBIT N.C. + Catala Cat./Cast. + Castellit N.C. + Catala Cat./Cast. + Castella 

Barri 
% 73,03 21,35 5,62 4,91 28,83 66,26 
n 130 38 10 8 47 108 

Escola 
(Alumnes) 

;¡,. 
t"' 
txl 

% 70,79 24,72 4,49 8,59 28,22 63,19 ¡g 
n 126 44 8 14 46 103 >-l 

Activitats al 
:> 

recreatives 
(/) 
>-l 
:> 

% 11,23 74,72 12,36 1,68 30,67 16,56 14,72 38,04 :;tj 
o 

n 20 133 22 3 50 27 24 62 ;¡,. 
(/) 

Colla d'amics 
% 12,92 67,98 11,24 7,86 6,75 6,13 10,43 76,69 
n 23 121 20 14 11 10 17 125 

Escola 
(Professors) 

% 0,56 72,47 13,48 13,48 24,54 31,29 44,17 
n 1 129 24 24 40 51 72 

Aprenentatge 
de la 
lecto-escript. 

% 53,37 3,37 43,25 4,91 1,23 93,86 
n 95 6 77 8 2 153 

QUADRE 4 

GRAU D'EXPOSICIú A LA RADIO 
Emissions en castella Emissions en catala 

1 vegada 3 vegades Cada dia, C~da dia, 1 vegada 3 vegades Cada dia, C dia, 
al mes, per setmana, durant duran/ al mes, per se/mana, durant duran/ 
o encara o menys 1 hora, o 2 hores, o encara o menys 1 hora, o 2 hores 

GRUP N.C. Mai menys menys o més N.C. Mai menys menys o més 

Catalans 
% 20,22 24,16 20,22 25,84 9,55 17,42 26,40 26,40 22,47 7,30 o 

36 43 36 46 17 31 47 47 40 13 o 
n (/) 

~ 

Immigrants :;tj 
o 

% 1,84 19,63 10,43 20,24 29,45 18,40 2.45 46,01 14,72 13,50 19,02 4,29 
(") 
ttj 
(/) 

n 3 32 17 33 48 30 4 75 24 22 31 7 (/) 
o 
(/) 

o 
ttj 

(") 

9 
al 

QUADRE 5 .... 
t"' .... z 

GRAU D'EXPOSICIÚ A LA TELEVISIú O AL V1DEO C) 
c:: 

Emissions en castella Emissions en catala .... 
>-l 
N 

1 vegada 3 vegades Cada dia, Cada dia , 1 vegada 3 vegades Cada dia, Cdia, :> 
(") 

al mes, per se/mana, durant durant al mes, per se/mana, durant durant .... 
e 

o encara o menys 1 hora, o 2 hores, o encara o menys 1 hora, o 2 hores, 
GRUP N.C. Mai menys menys o més N.C. Mai menys menys o més 

Catalans 
% 0,56 0,56 3,37 15,73 28,65 51,12 0,56 4,49 14,61 32,58 28,09 19,66 
n 1 1 6 28 51 91 1 8 26 58 50 35 

Immigrants 
% 1,23 2,45 5,52 24,54 66,26 1,84 28,22 12,27 26,99 24,54 6,13 
n 2 4 9 40 108 3 46 20 44 40 10 w .... 



GRUP N.C. 

Catalans 

% 0,56 

n 1 

Immigrants 

% 1,23 

n 2 

AMB1T 

Barrí 
% 
n 

Escola 
(Alumnes) 

% 
n 

Escola 
(Professors) 

% 
n 

Activitats 
recreatives 

% 
n 

Colla d'amics 
% 
n 

Ús escrit 
% 
n 

QUADRE 6 

NOMBRE D'EXPOSICIONS AL CINE O TEATRE DURANT L'ANY 1983 

En castella En cata/a 

1 5 15 Més 1 5 15 Més 
a a a de a a a de 

Cap 5 15 30 30 N.C. Cap 5 15 30 30 

2,25 29,77 28,09 19,10 20,22 0,56 10,67 55,62 23,60 6,18 3,37 

1 53 50 34 36 19 99 42 11 6 

5,52 23,93 26,38 14,11 28,83 1,23 17,18 58,89 17,79 3,07 1,84 

9 39 43 23 47 2 28 96 29 5 3 

QUADRB 7 

COMPORTAMENT LINGütSTIC EN DIFERENTS AMBITS 

CATALANS 1MMIGRANTS 

No hi van o No hi van o 
N.C. + Cata/ii Cat./Cast. + Castellii N.C. + Cata/ii Cat./Cast. + Castella 

78,65 17,42 3,93 0,61 5,52 24,54 69,32 
140 31 7 1 9 40 113 

0,56 71,35 24,71 3,37 8,59 20,24 71,17 
1 127 44 6 14 33 116 

78,65 15,73 5,62 14,11 26,99 58,90 
140 28 10 23 44 96 

12,36 74,72 11,80 1,12 28,83 13,50 15,95 41,72 
22 133 21 2 47 22 26 68 

12,36 72,47 8,99 6,18 7,97 6,13 9,82 76,07 
22 129 16 J 1 13 10 10 124 

70,22 21,35 8,43 1,84 5,52 30,67 61,96 
125 38 15 3 9 50 101 
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QUADRE 8 t..J 
~ 

COMPETt!.NCIA LINGüíSTICA SUBJECTIV A 

CATALANS IMMIGRANTS 

Ca tala Cato i Casto Castella Catala Cato i Casto Castellit 
(Bé) (Regular) (MaIament) N.C. (Bé) (Regular) (Malament) 

CoHoquialització 
(Llengua més cO-

moda per parlar) > 
t"' 

% 84,83 12,92 2,24 2,45 3,06 13,50 80,98 I:I! 

~ 
n 151 23 4 4 5 22 132 >-l 

I:I! 
> 

Llengua d'instruc- rJl 
>-l 

ció escolar § 
preferida > 

rJl 

% 82,58 12,36 5,05 1,84 8,59 26,38 63,19 
n 147 22 9 3 14 43 103 

Saber parlar el 
catala 

% 89,32 10,67 2,45 25,77 66,87 4,91 
n 159 19 4 42 109 8 

Saber parlar el 
castella 

% 41,01 57,86 1,12 2,45 93,25 4,29 
n 73 103 2 4 152 7 

QUADRE 9 

COMPETt!.NCIA LINGüíSTICA OBJECTIVA 

CATALANS lMMIGRANTS 

Subgrups per Coefjejent de G rau d' jnterfe- Grau d'jnlerfe- Coeficient de Grau d'interfe- Grau d'interfe-
edat - curs escolar BVlingüitat rencia en eatal.} renda en caslella Bilingüitat re ncia en eatala rencia en castel/a 

[O = biling. perfecte] [s/100] [,/100] [O = biling. perfecte] [s/I00] [s/I00] o 
o 
rJl 

"j 

9-10 anys '" o 
(") 

4t. EGB. tT1 
r/l 
en 

X · 004 · 051 · 038 - . 096 · 169 008 o 
en 

d .t. · 064 · 030 · 044 .075 · 097 014 o 
tT1 

(") 

12-13 anys 
9 
I:I! ..... 

7e. EGB. 
t"' ..... 
Z 

X -.006 · 056 016 093 138 006 G"l 
e: 

d .t. · 050 · 029 015 061 076 006 
..... 
>-l 
N 
> 
(") 
..... 

15-16 anys o. 

2n. BUP-FP. 
x -.012 · 046 · 006 -.098 079 . 005 

d.t. · 035 .022 · 009 . 059 051 . 006 

Global 
x -.005 · 051 .020 095 · 137 007 

d.t. .052 .027 · 030 066 · 087 010 Vol 
(J1 



Subgrups per 
edat-curs escolar 

9-10 anys 
4t. EGB. 

12-13 anys 
7e EGB. 

15-16 anys 
2n. BUP-FP. 

Global 

QUADRE 11 

Subgrups per 
edat-curs escola r 

9 - 10 anys 
4t. EGB 

12 - 13 anys 
7e . EGB 

15 - 16 anys 

x 
d.t. 

x 
d.t. 

x 
d.t. 

x 
d.t. 

2on . BUP - FP 

Global 

QUADRE 10 

COMPORTAMENT LINGD1STIC 1 EXPOSICIO LINGD1STICA 

ESPECTADORA 1 INTERPELLANT, EN TERMES GLOBALS. 

[escala: O = + CastelIa, 10 = + Catala] 

CATALANS IMMIGRANTS 

Comportament Exposició Exposició Comportament 
interpeUant espectadora 

8,09 7,88 7,82 1,97 
2,20 2,29 2,02 2,34 

8,58 8,11 7,70 1,85 
1,94 2,24 2,26 2,07 

8,17 8,02 7,68 2,00 
2.14 2,15 2,23 2,99 

8,30 8,01 7,73 1,93 
2,09 2,22 l ' 2,17 2,39 

Correlacions (r de Pearson) entre I'Exposició espectadora, 
I'Exposició interpeHant i el comportament lingüístic 

Exposició 
interpeUant 

2,42 
2,31 

2,09 
2,05 

2,64 
2,65 

2,35 
2,29 

Exposició 
espectadora 

3,25 
2,23 

2,65 
2,06 

5,22 
2,20 

3,46 
2,36 

Exposició ling. interpel'lantl 
Comportament lingüistic 

Exposició ling. espectadora! 
Comportament lingüístic 

Exposició liug. espectadora 
E"posíció IIng. interpcHllDt 

Catalans Immigrants Catalans lmmigrants Catalans lmmigrauts 

89xxX 87'"x 83xXX 80xxX 90'" X 86xXX 

92'" 86"" 88'"x 73XXX 89'"x 85"« 

9 1 xxx 83'"x 94xXX 56xxx 96'"x 66'"x 

91'xx 8Yxx 87xXX 65'"x 91 xxx 76xxx 

, = p < .OS , " = p < .01, '" = P < .001 

Vol 
a-

.-
r 
C:l 
ro 
;<1 
>-l 

C:l .-
(f) 

>-l .-
::o 
" .-
(f) 


